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A Vilafranca del Penedès, el dia 12 de desembre de 2018, a les 20.30 hores, a la 
sala Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, es reuneix el Consell 
Municipal de Medi Ambient, en sessió ordinària de primera convocatòria, presidit pel 
regidor de Medi Ambient Sr. Josep Maria Martí, amb l’assistència dels següents 
membres: 
 
Rosa Mª Bujaldón (Consorci Sociosanitari Ricard Fortuny), Martí Compte (PDeCAT), 
Miguel Tarrada (PP), Isabel Torrents (GEIF), Josep Maria Calaf (Tècnic Medi 
Ambient), Carme Capdevila (Federació ADF), Isabel Téllez (CUP), Xavier Peñafiel 
(VeC), Miquel Medialdea (PSC), Josep Mª Martí (Regidor de Medi Ambient), Laura 
Carbó (tècnica del Servei de Medi Ambient) i Marta Vallès (tècnica responsable del 
Servei de Medi Ambient). 
 
S’han excusat d’assistir-hi: Marta Martínez (Cap dels Serveis Urbanístics), Albert 
Albert Romero (Inspector en cap de la Policia Local) i Joan Huguet (AVC). 
 
 
 
1.- El regidor, Josep Maria Martí, obre la sessió aprovant l’acta de la sessió anterior. 
 
 
2.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia en relació al Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC). La Laura Carbó explica que amb el suport de 
Diputació de Barcelona i a través de la consultora MCrit s’ha elaborat el PAESC 
durant aquest 2018, un document de quasi 200 pàgines que fixa un full de ruta per 
aconseguir una reducció d’un 40% de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle 
(GEH) l’any 2030, alhora que inclou un pla d’adaptació al canvi climàtic. 
 
L’any 2014 el Ple municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es va adherir 
al nou Pacte d’Alcaldes/esses pel Clima i l’Energia que renova els compromisos per 
treballar des del món local contra el canvi climàtic. Els objectius són més 
ambiciosos perquè passen del 20% de reducció l’any 2020 al 40% l’any 2030. El 
document que detalla les accions per aconseguir-ho és el PAESC, que es presenta 
avui al Consell de Medi Ambient. 
 
El document consta d’un primer apartat de diagnosi que inclou molts i diversos 
paràmetres, per després especificar les accions de mitigació i, posteriorment, les 
accions d’adaptació. Les accions que es detallen pertanyen a diferents àmbits 
(transport, producció local d’energia, edificis, enllumenat,...) i cal la implicació 
d’administracions, ciutadania,... per aconseguir arribar als objectius. 
 
El Josep Mª Martí exposa que s’està treballant en un projecte per instal·lar 1 MWh 
procedent d’energia solar fotovoltaica i 1 MWh procedent de biomassa.  
 
3.- Es passa al tercer punt de l’ordre del dia, sobre Actuacions per a la reducció de 
l’ús de plàstic, i creació d’un grup de treball en el marc de la Campanya Vilafranca 
Lliure de Plàstics. La Marta Vallès explica que el passat juliol el Ple Municipal va 
aprovar per unanimitat una moció presentada per VeC perquè Vilafranca del 
Penedès es fixi com a objectiu ser una ciutat lliure de plàstic l’any 2021. En la 
moció es feien diverses propostes de treball, i es proposava un calendari de treball 
pels anys 2018-2020; també es demanava que es fes un seguiment i avaluació de 
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la campanya a través del Consell Municipal de Medi Ambient. És per aquest motiu 
que s’expliquen els quatre punts en els que s’ha començat a treballar:  
1. Revisió de la petjada ecològica de l’Ajuntament. Gots i ampolles de plàstic d’un 
sol ús.  
2. Estudi de la gestió dels residus als Mercats.  
3. Bonificacions fiscals pels comerços que implantin SDDR 
4. Espai web per a la Prevenció de Residus 
 
En relació a la revisió de la petjada ecològica de l’Ajuntament, s’ha començat a 
treballar en el consum de gots i ampolles de plàstic d’un sol ús. En els mesos de 
gener a novembre, en els edificis municipals, per veure aigua, hi ha hagut un 
consum de 12.000 gots de plàstic i 2.000 ampolletes de plàstic. L’objectiu és 
eliminar-ne l’ús ja el proper 2019, i substituir-los per gots i ampolles reutilitzables 
per ús intern (acció de reducció de residus), i per gots de paper per usos externs. 
Així mateix, es substituiran les ampolletes de plàstic per gerres d’aigua i gots 
(Ajuntament, Biblioteca, Enològica). Hi ha un tema a resoldre que és les ampolles 
d’aigua per als professionals que actuen a l’Auditori i a Cal Bolet. 
 
En relació a l’estudi de la gestió dels residus als Mercats, s’ha contractat a 2 plans 
d’ocupació que estaran al servei de Mercats durant 6 mesos per preparar 
campanyes per a la millora de la gestió de residus, i implantar mesures de 
reducció. Actualment estan en fase de recollida d’informació i propostes. 
 
En relació a les bonificacions fiscals pels comerços que implantin SDDR, s’ha 
incorporat a les Ordenances Fiscals de 2019 (OF6) una proposta de bonificació als 
comerços que implantin SDDR. Art. 6è 2, apartat 1. f) Gaudiran d’una bonificació 
del 10% els bars, restaurants i comerços en general, que acreditin la incorporació 
del sistema d’envasos retornables en una part substancial dels productes que 
subministrin.  
 
Per últim, s’ha creat un espai web per a la Prevenció de Residus 
(http://mediambient.vilafranca.cat/energia-i-sostenibilitat/residus/prevencio-de-residus) 
En aquesta pàgina, s’hi pot trobar una base de dades dels Comerços de segona mà 
i botigues de reparacions, les Fires d’intercanvi i de segona mà, actuacions de 
Prevenció de residus en festes i l’apartat Vilafranca Lliure de Plàstics. També links a 
la campanya “Som gent de profit” i a la recollida de mobles de Càritas. 
 
Com que hi ha membres del Consell a qui els agradaria fer un seguiment més 
detallat de la Campanya que es pugui desenvolupar, s’acorda que al febrer es farà 
una Comissió exclusivament per tractar aquest tema, i que estarà oberta a aquells 
membres del Consell de Medi ambient que hi vulguin assistir. 
 
 
4.- Es passa al Torn Obert de paraules. 
 
La Isabel Torrents exposa la dificultat que té la ciutadania per conèixer les diferents 
bonificacions existents a les ordenances fiscals municipals. 
 
La Isabel Téllez reitera la demanda de poder incloure un punt en relació a la gestió 
dels residus municipals al pròxim Consell de Medi Ambient, amb la presència de la 
tècnica de residus de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Vilafranca. 
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Per últim, el Xavier Peñafiel comenta diverses qüestions. En primer lloc, comenta la 
idea que es puguin habilitar alguns espais públics exteriors (com el que té la 
biblioteca Torres i Bages,...) per zones d’horts urbans, i aprofitar aquesta sinèrgia 
per fer xerrades i/o altres activitats de sensibilització. 
 
Per acabar, el Xavier Peñafiel, exposa que el cartell del camí de Mas Rabassa està 
trencat i que hi ha una nevera abandonada als voltants de la deixalleria per tal que 
es pugui retirar de l’espai natural. 
 
 
 
I quan no hi ha res més a comentar, el president aixeca la sessió a les 22.00 hores 
de la nit, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 
 El President,      La Secretària,  
 
 


